
 Οδηγίες χρήσεως               Model DAB 
 
 

 Ξεκινώντας 
 
1. Ανοίξτε την κεραία. 
2. Συνδέστε την πρίζα. Η συσκευή θα παράγει έναν σύντομο ήχο και θα ανοίξει. 
3. Γυρίστε τον διακόπτη στην επιλογή “DAB” και πατήστε το κουμπί “POWER” για να 
ενεργοποιήσετε το σύστημα. 
4. Αφού γίνει το “AUTO TUNING” δυναμώστε ή ελαττώστε την ένταση της φωνής 
ανάλογα με την προτίμησή σας. Αν δεν βρεθούν ψηφιακοί σταθμοί στην περιοχή σας 
θα δείτε την ένδειξη “NO STATIONS AVAILABLE”. Αν δεν βρεθούν σταθμοί πατήστε 
και κρατήστε το κουμπί “AUTO TUNE” για να γίνει πλήρες σκανάρισμα. Βεβαιωθείτε 
ότι η συσκευή βρίσκεται σε μέρος με καλή λήψη όπως πχ. κοντά σε παράθυρο. 
 

 Μπροστινή όψη 
 
1. VOLUME KNOB: Στριφογυρίστε αυτό το κουμπί προς τα δεξιά για να αυξήσετε την 
ένταση της φωνής και προς τα αριστερά για να την ελαττώσετε. Αυτό το κουμπί 
χρησιμοποιείται και για την αυξομείωση της έντασης όταν χρησιμοποιείτε τα 
ακουστικά. 
 

 
 
2. DAB-FM-AM-AUX SOURCE KNOB: Γυρίστε αυτόν το διακόπτη στο “DAB” για να 
ακούσετε ψηφιακούς σταθμούς, στο “FM” για να ακούσετε σταθμό των FM, στα “ΑΜ” 
για να ακούσετε ΑΜ και τέλος στο “AUX” για να ακούσετε μουσική από κάποια άλλη 
πηγή που έχετε συνδεδεμένη με το Model DAB.  



3. TUNING KNOB: Γυρίστε αυτό το κουμπί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να 
βρείτε τον σταθμό των FM ή των AM που θέλετε. Αυτό το κουμπί δεν επηρεάζει τους 
ψηφιακούς σταθμούς. 
4. POWER INDICATOR: Ανάβει πράσινο κάθε φορά που το σύστημα είναι ανοιχτό. 
5. TUNING INDICATOR: Γίνεται σκούρο πορτοκαλί όταν πετυχαίνετε άριστη λήψη. 
Μερικοί σταθμοί που ακούγονται πολύ καλά αλλά όχι άριστα δεν θα δώσουν σκούρο 
πορτοκαλί χρώμα στο φωτάκι οπότε για το καλύτερο σήμα θα πρέπει να το ρυθμίσετε 
ακούγοντας. 
6. LCD: Στο πάνω μέρος της οθόνης φαίνεται ο ψηφιακός σταθμός που ακούμε και 
στο κάτω μέρος η λίστα των σταθμών. Χρησιμοποιήστε το κουμπί “UP-DOWN” για να 
αλλάζετε σταθμούς και το κουμπί “MENU-SELECT” για να διαλέξετε έναν σταθμό από 
τη λίστα. Όταν ακούμε FM ή AM τότε στην οθόνη θα υπάρχει η ένδειξη “Tivoli Audio” 
και η ώρα. Σε κρύα θερμοκρασία η εμφάνιση και η ταχύτητα της οθόνης επηρεάζεται. 
To “BACKLIGHT” παραμένει ανοιχτό όταν η συσκευή είναι ανοιχτή εκτός όταν έχουμε 
την επιλογή “SLEEP”. Όταν η συσκευή είναι κλειστή πατήστε το κουμπί “INFO” για να 
ανοίξετε το “BACKLIGHT” για δέκα δευτερόλεπτα. Αν ποτέ σπάσει η οθόνη ή ραγίσει 
μην αγγίξετε το υγρό.  
7. MENU SELECT: Πιέστε και κρατήστε για να μπείτε στο μενού ή για να διαλέξετε 
σταθμό ή για να επιλέξετε κάτι από το μενού. Δείτε στο “MAIN MENU” παρακάτω για 
περισσότερες πληροφορίες. Όταν βρισκόμαστε στα FM, AM ή στο AUX κάποιες 
επιλογές του μενού μπορούν να βρεθούν κατευθείαν με το κουμπί “UP-DOWN”. Όταν 
ακούμε ψηφιακό σταθμό πατήστε αυτό το πλήκτρο για να δείτε πόσο δυνατή είναι η 
λήψη και ξαναπατήστε για να γυρίσετε πίσω. 
8. UP>-DOWN<: Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να αλλάξετε σταθμούς ή να 
πλοηγηθείτε στο μενού. Έπειτα πατήστε το “MENU-SELECT” για επιβεβαίωση. 
9. SLEEP: Πατήστε για να επιλέξετε πόσα λεπτά θέλετε να βάλετε τον χρονοδιακόπτη 
της επιλογής “SLEEP” από 5 έως 60 λεπτά. Πατήστε το “MENU-SELECT” για να 
επιβεβαιώσετε. 
10. #1-5: Αυτές οι 5 μνήμες είναι μόνο για τους ψηφιακούς σταθμούς. Όταν έχετε 
βρει τον σταθμό που θέλετε να βάλετε στη μνήμη  πατήστε ένα από τα 5 κουμπιά και 
κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη “PRESET 1 SAVED” 
και δίπλα στο όνομα του σταθμού θα εμφανιστεί ο αριθμός 1. Αφού τον 
αποθηκεύσετε, κάθε φορά που θέλετε να βρείτε αυτόν τον σταθμό, απλώς πατήστε 
την μνήμη στην οποία τον σώσατε. Αν σε μια μνήμη δεν έχετε αποθηκεύσει κάποιο 
σταθμό, κάθε φορά που θα πατάτε το αντίστοιχο κουμπί θα εμφανίζεται η ένδειξη 
“EMPTY PRESET”. 
11. AUTO TUNE: Πατήστε μια φορά για να κάνετε σκανάρισμα σε τοπικούς σταθμούς 
ή κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για ένα ποιο πλήρες σκανάρισμα. Πατήστε ξανά για να 
ακυρώσετε το σκανάρισμα.  
12. INFO: Όταν ακούτε ψηφιακό σταθμό, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
πλοηγηθείτε στις πληροφορίες: (1) Συχνότητα του DAB, (2) KILOBYTES-SEC και 
STEREO-MONO, (3) SIGNAL ERROR RATE, (4) πληροφορίες σταθμού, (5) NONE, (6) 
STATION FORMAT, (7) ώρα και ημερομηνία. Όταν η συσκευή είναι κλειστή, πατήστε 
το “INFO” για να ανάψετε το “BACKLIGHT” για 10 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο αυτό δε 
λειτουργεί όταν έχουμε επιλέξει FM-AM-AUX.  
13. POWER: Πατήστε για να ανοίξετε το σύστημα. Η μπλε οθόνη και το πράσινο 
φωτάκι θα ανάψουν. 
14. ALARM: Πατήστε για να ξαναδείτε τις ώρες από το ξυπνητήρι και επίσης για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, 
πατήστε αυτό το πλήκτρο για να το κλείσετε.  
15. SNOOZE (πάνω μέρος της καμπίνας): Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, πατήστε για 
να το σταματήσετε για τόσο χρόνο όσο έχετε ρυθμίσει στο μενού. 
 



 

 Πίσω όψη 
 
1. 12VDC-1, 5A: Συνδέστε την πρίζα σε αυτήν την είσοδο ή χρησιμοποιήστε 12Volt 
μπαταρία για χρήση σε σκάφος ή τροχόσπιτο. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι 5, 5mm-
2, 1mm. Ποτέ μην τραβάτε την πρίζα από το καλώδιο. Μην το βάζετε ποτέ σε πρίζα η 
οποία ανοίγει με διακόπτη. Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο ηλεκτροδότησης που 
παρέχεται στην συσκευασία. Για να το αντικαταστήσετε επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας. 
 

 
 
2. EXTERNAL DAB-FM ANTENNA CONNECTION: Δείτε στο “ΑΜ-FM RECEPTION” 
και “DAB RECEPTION” για περισσότερες πληροφορίες. Όταν μεταφέρετε το DAB 
κρατήστε την κεραία κλειστή. 
3. HEADPHONE OUT: Τοποθετήστε τα ακουστικά σας (δεν περιλαμβάνονται στην 
συσκευασία) σε αυτήν την έξοδο. Όταν λειτουργούνε τα ακουστικά, τα κεντρικά ηχεία 
απομονώνονται. Η ένταση των ακουστικών ρυθμίζεται από το ποντεσιόμετρο έντασης 
της συσκευής “VOLUME”. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini 
Jack). Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μεγάλη ένταση για να αποφύγετε 
προβλήματα ακοής. 
4. MIX IN: Συνδέστε τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή σε αυτή την είσοδο για να 
ακούτε τον ήχο του μιξαρισμένο με αυτόν του Model DAB. H ένταση του ήχου 
ρυθμίζεται από τον υπολογιστή. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα, 
(Stereo Mini Jack). 
5. AUX IN: Για να ακούσετε μουσική από κάποια άλλη πηγή (CD Player, MP3 Player, 
TV, PC κ.α), συνδέστε την έξοδο της πηγής σε αυτήν την είσοδο και γυρίστε το 
κουμπί “SOURCE” στην επιλογή “AUX”.  



Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack). Σημειώστε ότι ίσως 
χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής όταν χρησιμοποιείτε άλλη πηγή. 
6. RECORD OUT: Συνδέστε ένα Mini-Disc, κασετόφωνο ή κάποια άλλη συσκευή 
ηχογράφησης σε αυτήν την έξοδο, ή σε έναν ενισχυτή ή προενισχυτή και 
χρησιμοποιείστε το Model DAB σαν ένα καλής ποιότητας Tuner. Το ηχείο θα παραμένει 
ενεργό. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack). 
7. BALANCE CONTROL: Εάν δεν έχετε προμηθευτεί το Tivoli Audio Stereo Speaker 
(συνοδευτικό στερεοφωνικό ηχείο) τότε γυρίστε αυτόν το διακόπτη τέρμα αριστερά. 
Αν χρησιμοποιείτε συνοδευτικό ηχείο τότε γυρίστε δεξιά για να ακούσετε τον ήχο του 
Model DAB από το συνοδευτικό ηχείο. Αν το έχετε ακριβώς στη μέση, αυτό σημαίνει 
ότι υπάρχει απόλυτη ισορροπία μεταξύ της έντασης των δύο ηχείων. 
8. R-SPR OUT: Συνδέστε το αρσενικό RCA καλώδιο του συνοδευτικού ηχείου 
(πουλιέται ξεχωριστά) σε αυτήν τη θηλυκή RCA έξοδο, γυρίστε τον διακόπτη “MONO-
STEREO” στο Stereo και ρυθμίστε την ισορροπία της έντασης με το “BALANCE 
CONTROL”. Η χρήση άλλου ηχείου πέρα από το συνοδευτικό ηχείο της Tivoli Audio 
μπορεί να καταστρέψει το Model DAB και να ακυρώσει την εγγύησή σας. 
9. MONO-STEREO SWITCH: Αυτός ο διακόπτης θα πρέπει να είναι γυρισμένος στο 
“MONO” εκτός κι αν έχετε προσθέσει το συνοδευτικό ηχείο της Tivoli Audio όπου το 
γυρίζετε στο “STEREO”. Σε μερικούς αναλογικούς σταθμούς, με την επιλογή “MONO”, 
μπορείτε να αποφύγετε στατικούς θορύβους. 
10. SUB OUT: Συνδέστε το Tivoli Audio Model Subwoofer (πουλιέται ξεχωριστά) σε 
αυτήν την έξοδο για να δυναμώσετε το μπάσο. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8” αρσενικό 
βύσμα, (Stereo Mini Jack). 
11. EXTERNAL AM ANTENNA: Συνδέστε εδώ την εξωτερική κεραία για τα AM 
(περιλαμβάνεται στην συσκευασία). Διπλώστε την πλαστική βάση και τοποθετήστε την 
σε τέτοιο μέρος ώστε να έχετε την καλύτερη λήψη. Για περισσότερα δείτε στο “AM-FM 
RECEPTION”. 
 

 Κυρίως μενού 
 
(Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο “MENU” όταν είστε σε 
ψηφιακό σταθμό για να μπείτε στο μενού. Με τα πλήκτρα UP-DOWN πλοηγηθείτε στα 
παρακάτω μενού). 
STATION ORDER: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη λίστα των ψηφιακών σταθμών που 
φαίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατήστε το “MENU-SELECT” και με τα πλήκτρα 
“UP-DOWN” πλοηγηθείτε τις εξής επιλογές: Favorite* (βάζει τους αγαπημένους σας 
σταθμούς πρώτους, ALPHANUMERIC, ACTIVE (οι απενεργοποιημένοι σταθμοί 
μπαίνουν τελευταίοι), PRUNE (οι απενεργοποιημένοι σταθμοί βγαίνουν τελείως) και 
PRESETS (αντικαθιστά τις μνήμες, με τους 5 πιο αγαπημένους σας σταθμούς). 
Πατήστε το πλήκτρο “MENU-SELECT” κάθε φορά που θέλετε να επιβεβαιώσετε τις 
επιλογές σας. 
MANUAL TUNE: Πατήστε το “MENU-SELECT”, και με τα πλήκτρα “UP-DOWN” βρείτε 
χειροκίνητα συγκεκριμένες συχνότητες. Επιβεβαιώστε με το “MENU-SELECT”. 
DRC VALUE: Dynamic Range Control. Σας επιτρέπει να αλλάξετε την ένταση των 
σταθμών για να αντισταθμίσετε ανεπιθύμητους θορύβους ή όταν ακούτε σε χαμηλή 
ένταση. Πατήστε το “MENU-SELECT” και μετά με τα πλήκτρα “UP-DOWN” βρείτε την 
επιλογή που θέλετε. Επιβεβαιώστε με το “MENU-SELECT”. Οι επιλογές είναι: 
 

• DRC 0: OFF 
• DRC ½¨: Για μισό σήμα 
• DRC 1: Για κανονικό σήμα 

 
* Favorites: Ύστερα από αρκετή χρήση, μία καρδιά θα εμφανίζεται στη οθόνη δίπλα 
στους 10 πιο αγαπημένους σας σταθμούς. 



CLOCK: Πατήστε το πλήκτρο “MENU-SELECT” για να μπείτε στο υπό-μενού και με τα 
πλήκτρα “MENU-SELECT” και το “UP-DOWN” διαλέξτε και ρυθμίστε τις επόμενες 
επιλογές. 
 
1. SET ALARM: Πατήστε το “UP-DOWN” μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “SET-ALARM”. 
Πατήστε το “MENU-SELECT”. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “ALARM 1 NOT IN 
USE”. Πατήστε ξανά το “MENU-SELECT” και με τα πλήκτρα “UP-DOWN” ρυθμίστε τις 
ώρες και τα λεπτά. Επιβεβαιώστε με το “MENU-SELECT”. Με το “UP-DOWN” επιλέξτε 
αν θέλετε το ξυπνητήρι να χρησιμοποιηθεί μία φορά ή κάθε μέρα (“ONCE” για μια 
φορά, “DAILY” για κάθε μέρα) και επιβεβαιώστε με το “MENU-SELECT”. Με τον ίδιο 
τρόπο ρυθμίζετε και το δεύτερο ξυπνητήρι (ALARM 2). Όταν το ξυπνητήρι είναι 
ενεργοποιημένο, στην οθόνη θα φαίνεται μια μικρή ένδειξη με ένα εικονίδιο σε σχήμα 
καμπάνας. Αφού έχετε ρυθμίσει το ξυπνητήρι, πριν να κλείσετε το Model DAB με τον 
διακόπτη “SOURCE” επιλέξτε πως θέλετε να ξυπνήσετε (DAB-FM-AM ή AUX για τον 
στάνταρ ήχο) και ρυθμίστε την ένταση της φωνής. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την 
επιλογή AUX, όταν ξυπνήσετε και αλλάξετε τον διακόπτη στο DAB ή FM-AM το Model 
DAB θα κλείσει. 
 
Προσοχή: Αν έχετε ρυθμίσει το ξυπνητήρι να σας ξυπνήσει με ψηφιακό ραδιόφωνο, 
και ο σταθμός είναι κλειστός ή δεν υπάρχει σήμα, τότε δε θα ακουστεί καθόλου ήχος. 
 
2. ALARM ON-OFF: Πατήστε το “MENU-SELECT” και με τα πλήκτρα “UP-DOWN” 
επιλέξτε το ξυπνητήρι 1 ή το ξυπνητήρι 2. Επιβεβαιώστε με το “MENU-SELECT”. 
3. SNOOZE: Πατήστε το “MENU-SELECT” και με τα “UP-DOWN” επιλέξτε σε πόσα 
λεπτά θέλετε να ξαναχτυπήσει το ξυπνητήρι. Επιβεβαιώστε με το “MENU-SELECT”. 
4. SLEEP: Πατήστε το “MENU-SELECT” και με τα “UP-DOWN” επιλέξτε σε πόσα λεπτά 
θέλετε να σβήσει το Model DAB. Επιβεβαιώστε με το “MENU-SELECT”. 
5. AUTO–SET CLOCK: Πατήστε το “MENU-SELECT” για να ρυθμιστεί αυτόματα το 
ρολόι εφόσον φυσικά υπάρχει σήμα από το DAB CLOCK. 
6. SET CLOCK: Πατήστε “MENU-SELECT” και με το “UP-DOWN” ρυθμίστε την ώρα και 
τα λεπτά και την ημερομηνία. 
 
SW VERSION: Αυτή η πληροφορία μπορεί να σας ζητηθεί σε περίπτωση που θέλετε 
οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη. 
RESET (επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις): Πατήστε και κρατήστε για 3 
δευτερόλεπτα το κουμπί “INFO” και έπειτα πατήστε το “MENU-SELECT”. Θα ακουστεί 
ένας ήχος και η συσκευή θα σβήσει. 
DAB RECEPTION: Το Model DAB δέχεται συχνότητες BAND III (174-240MHz). Ο 
αριθμός των σταθμών που ακούτε εξαρτάται από την τοποθεσία σας. Ανοίξτε την 
κεραία και τοποθετήστε την συσκευή σε μέρος όπου έχει καλή λήψη. Όπως και στο 
αναλογικό έτσι και στο ψηφιακό ραδιόφωνο, αδύναμα σήματα μπορούν να 
επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου. 
“STATION OFF-AIR”: Μερικές φορές κάποιοι σταθμοί σταματάνε το πρόγραμμά τους 
για να αναβαθμιστούν. Σε αυτήν την περίπτωση θα εμφανιστεί αυτή η ένδειξη στην 
οθόνη και δεν θα υπάρχει ήχος. 
SECONDARY SERVICES: Οι δευτερεύοντες σταθμοί θα σημειώνονται με την ένδειξη 
>>. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι στην περιοχή σας. 
“?”: Αν δείτε αυτήν την ένδειξη σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος σταθμός δεν υπάρχει ή 
είναι απενεργοποιημένος. 
 
Σημείωση: Αν για συνοδευτικό ηχείο δεν επιλέξετε αυτό της Tivoli Audio, τότε αυτό 
που θα πάρετε προσέξτε να είναι αυτοενισχυόμενο, όπως αυτά δηλαδή που συνήθως 
χρησιμοποιούνται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 



 Λήψη FM-AM 
 
Η τηλεσκοπική κεραία θα σας δώσει αρκετά καλή λήψη. Σε πολύ καλούς σταθμούς αν 
μειώσετε το μήκος της, τότε ενδέχεται να έχετε καλύτερο σήμα. Δεν επηρεάζει τα AM. 
Κτίρια φτιαγμένα από τσιμέντο η σίδερο θα ελαττώσουν τη λήψη. Ηλεκτρικές 
συσκευές όπως φούρνος μικροκυμάτων, CD Player κτλ επηρεάζουν επίσης την λήψη. 
Αν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, τότε απομακρύνετε το Model DAB σε άλλο 
σημείο. Μεταλλικές επιφάνειες μπορούν να επηρεάσουν επίσης τον ήχο. 
 

 Τοποθέτηση 
 
Τοποθετήστε την συσκευή σε σταθερή και ίσια επιφάνεια. Μην κλείνετε την οπή για το 
μπάσο. Το Model DAB έχει ειδική προστασία από το βίντεο αλλά καλό θα είναι να το 
έχετε σε τουλάχιστον 10 cm μακριά από την οθόνη του υπολογιστή σας ή την 
τηλεόραση. Αν το βάλετε σε βιβλιοθήκη, κοντά σε τοίχο ή σε γωνία τότε μπορεί να 
επηρεαστεί το μπάσο. 
 

 Καθαρισμός 
 
Βγάλτε από την πρίζα του ρεύματος το προϊόν προτού το καθαρίσετε. Ποτέ μη 
χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. Αποφύγετε τα διάφορα σπρέι ή κεριά. Ένα υγρό 
μάλλινο πανί συνήθως είναι το καλύτερο καθαριστικό. Την πρόσοψη μπορείτε να την 
καθαρίζετε με ένα ελαφρώς υγρό, μαλακό ύφασμα. Προσέξτε να μην το τρίβετε πολύ 
σκληρά. Όσον αφορά την καμπίνα από φύλλο φυσικού ξύλου μπορεί να σκουρύνει με 
το πέρασμα του χρόνου. Να βάψετε ή να χρωματίσετε την καμπίνα δεν συστήνεται και 
μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση. 
 

Προσοχή 
 
1. Για την ασφάλεια σας κρατήστε το Model DAB σε ασφαλή απόσταση από γυμνή 
φωτιά, όπως ένα κερί. 
2. Η προτεινόμενη λειτουργική θερμοκρασία για το Model DAB είναι από 5ºC έως και 
40ºC. 
3. Η είσοδος 12-16VDC υπάρχει για την λειτουργία του Model DAB σε σκάφος ή 
τροχόσπιτο χρησιμοποιώντας έναν αντάπτορα 12VDC, 2A. 
4. Σας παρακαλούμε να φυλάξετε το κουτί με την συσκευασία του, για να επιστραφεί 
σώο σε περίπτωση βλάβης. Ζημιές λόγω κακής μεταφοράς (γρατζουνιές-χτυπήματα 
κτλ) δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

 

              

 ΠΡΟΣΟΧΗ  Ανακυκλώσιμο Προϊόν 
 

 
Η ξύλινη καμπίνα είναι από φυσικό ξύλο. Γι’ αυτό μπορεί το χρώμα να μην 

ταιριάζει με τα άλλα σας προϊόντα της Tivoli Audio 
 

 



 

Εγγύηση και Service Tivoli Audio 
 

 
Πρωτίστως σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα ραδιόφωνα της Tivoli Audio.   
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. παρέχουμε εγγύηση στα εμπορεύματά μας για το 
χρονικό διάστημα 2 ετών εφ’ όσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα του 
μηχανήματος και όχι σε κακό χειρισμό από τον χρήστη, ανωμαλίες της ηλεκτρικής 
παροχής της ΔΕΗ, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Αυτό βέβαια 
πιστοποιείται από τον έλεγχο του μηχανήματος. Που σημαίνει ότι το μηχάνημα πρέπει 
να επιστρέφεται στην εταιρεία μας και ο τεχνικός σύμβουλος θα κρίνει αν το 
μηχάνημα θα πρέπει να αλλαχτεί ή να επισκευαστεί. Όσον αφορά την αντικατάσταση 
του μηχανήματος θα πρέπει το ελαττωματικό μηχάνημα να είναι σε πολύ καλή 
κατάσταση εξωτερικά (χωρίς γρατζουνιές), διαφορετικά θα αλλάζεται όλο το 
εσωτερικό μέρος του μηχανήματος και όχι το εξωτερικό. 
 
Όταν το μηχάνημα είναι εκτός εγγύησης ή η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό έστω 
και εντός εγγύησης, το μηχάνημα επισκευάζεται αφού αξιολογηθεί η βλάβη και 
ενημερωθεί ο πελάτης για το κόστος. Εάν η βλάβη ξεπερνά το 50% της αξίας του 
μηχανήματος, ο καταναλωτής έχει την εναλλακτική λύση να δώσει τα 2/3 της αξίας 
του χαλασμένου μηχανήματος και να πάρει καινούριο σε απευθείας χρέωση από την 
εταιρεία μας. Όσον αφορά βλάβες που οφείλονται στις μπαταρίες των Model PAL, η 
εγγύηση καλύπτει μόνο 2 μήνες από την αγορά του μηχανήματος. Μετά την πάροδο 
των δύο μηνών η αντικατάσταση των μπαταριών χρεώνεται 20€. Σε αυτή την 
περίπτωση το μηχάνημα είναι ασύμφορο να επιστρέφεται στην εταιρεία μας και να 
χρεώνεστε μεταφορικά, γι’ αυτό αρκεί να μας στείλετε την Απόδειξη Λιανικής. 
 
Τα έξοδα αποστολής και παραλαβής των μηχανημάτων όσον αφορά την 
αντικατάσταση του μηχανήματος εντός του χρόνου εγγύησης βαρύνουν εμάς εφ’ 
όσον ο καταναλωτής επιστρέψει το μηχάνημα στο κατάστημα που το έχει αγοράσει και 
συνοδεύεται από δελτίο αποστολής του Dealer μας (θα επιλέξουμε από κοινού τον 
τρόπο αποστολής-μεταφορική ή Currier). Εάν επιλέξει να το στείλει απ’ ευθείας σε 
εμάς θα πρέπει να το στείλει με την SPEEDEX CURRIER και η χρέωση θα είναι για τις 
συσκευές Model One, Model Three, PAL, SongBook 12€, για τις συσκευές Model Two, 
Model Subwoofer, Model CD, iSongBook, iYiYi, Model DAB 15€ και για το Music 
System 20€. 
 
Ως γνωστό, τα προϊόντα της Tivoli Audio διέπονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής 
και έχουμε ελάχιστα προβλήματα επισκευών. 
 
Εκ μέρους όλων μας, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Tivoli Audio.  
Ελπίζουμε να χαρείτε το Model DAB. 

 
ApopsisSound 

Τηλ: 2310 322155 – E-Mail: apopsis@hol.gr 


